
 
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2 

 
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ส าหรับผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  สมาชิกสภาท้องถ่ิน ............................…... 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน ....................................... 

 วันท่ี ........... เดือน .................……........... พ.ศ. ................ 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอง ก์กำรรรหาำร ว่วนต ำรลละแอ  

    านัง่ือฉรัรนี้ใา้ไว้เพื่อยืนยันววำข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำง่ำว/ยศ..........................................................……….…. 
ามำยเลขประจ ำตัวประชำชน.......................................……...….เป็นผู้่มั์รรัรเลือกตั้งเป็น........……........................................ 
 ่ำารัรกำรเลือกต้ัง่มำชหก่ภำท้องถห่นารือผู้รรหาำรท้องถห่น อง ก์กำรรรหาำร ว่วนต ำรลละแอ ในวันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจหกำยน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้ไมวได้เ่ียภำษีเงหนได้รุ์์ลธรรมดำ ปี พ.ศ. 2561 เนื่องจำก  
 กรณีไมวได้่มร  ่มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร เพียงอยวำงเดียวไมวเกหน ๑๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณีไมวได้่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร และ/ารือ มีเงหนได้ประเภทอื่นนอกจำก

มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ไมวเกหน ๖๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณี่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร เพียงอยวำงเดียวไมวเกหน ๒๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณี่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร และ/ารือ มีเงหนได้ประเภทอื่นนอกจำก

มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ไมวเกหน ๑๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 มีเงหนได้ท่ีได้รัรกำรยกเว้นไมวต้องรวม  ์ำนวณเพื่อเ่ียภำษีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๒ แาวงประมวลรัษฎำกร  
 

 

    (ลงช่ือ).................................…………............. 
            (..................................................) 

    ผู้่มั์รรัรเลือกตั้ง..........………….................................................... 
 
หมายเหตุ 
- มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ามำยถึง เงหนได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนไมวววำจะเป็นเงหนเดือน ว์ำจ้ำง เรี้ยเล้ียง 
โรนั่ เรี้ยาวัด ร ำเาน็จ ร ำนำญ เงหน ว์ำเชวำร้ำน เงหนท่ี  ์ำนวณได้จำกมูล ว์ำของกำรได้อยูวร้ำนท่ีนำยจ้ำงใา้อยูวโดย            
ไมวเ่ีย ว์ำเชวำ เงหนท่ีนำยจ้ำงจวำยช ำระานี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้ำงมีาน้ำท่ีต้องช ำระ และเงหน ทรัพยก ห่น ารือประโยชนกใดๆ รรรดำท่ีได้
เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน 
- มำตรำ ๔๒ แาวงประมวลรัษฎำกร ามำยถึง เงหนได้พึงประเมหนท่ีได้รัรกำรยกเว้นไมวต้องรวม  ์ำนวณเพื่อเ่ียภำษีเงหนได้ 
 
 
 
 
 



 
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2 

 
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ส าหรับผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  สมาชิกสภาท้องถ่ิน ............................…... 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน ....................................... 

 วันท่ี ........... เดือน .................……........... พ.ศ. ................ 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอง ก์กำรรรหาำร ว่วนต ำรลละแอ  

    านัง่ือฉรัรนี้ใา้ไว้เพื่อยืนยันววำข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำง่ำว/ยศ..........................................................……….…. 
ามำยเลขประจ ำตัวประชำชน.......................................……...….เป็นผู้่มั์รรัรเลือกตั้งเป็น........……........................................ 
 ่ำารัรกำรเลือกต้ัง่มำชหก่ภำท้องถห่นารือผู้รรหาำรท้องถห่น อง ก์กำรรรหาำร ว่วนต ำรลละแอ ในวันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจหกำยน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้ไมวได้เ่ียภำษีเงหนได้รุ์์ลธรรมดำ ปี พ.ศ. 2562 เนื่องจำก  
 กรณีไมวได้่มร  ่มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร เพียงอยวำงเดียวไมวเกหน ๑๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณีไมวได้่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร และ/ารือ มีเงหนได้ประเภทอื่นนอกจำก

มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ไมวเกหน ๖๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณี่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร เพียงอยวำงเดียวไมวเกหน ๒๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณี่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร และ/ารือ มีเงหนได้ประเภทอื่นนอกจำก

มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ไมวเกหน ๑๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 มีเงหนได้ท่ีได้รัรกำรยกเว้นไมวต้องรวม  ์ำนวณเพื่อเ่ียภำษีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๒ แาวงประมวลรัษฎำกร  
 

 

    (ลงช่ือ).................................…………............. 
            (..................................................) 

    ผู้่มั์รรัรเลือกตั้ง..........………….................................................... 
 
หมายเหตุ 
- มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ามำยถึง เงหนได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนไมวววำจะเป็นเงหนเดือน ว์ำจ้ำง เรี้ยเล้ียง 
โรนั่ เรี้ยาวัด ร ำเาน็จ ร ำนำญ เงหน ว์ำเชวำร้ำน เงหนท่ี  ์ำนวณได้จำกมูล ว์ำของกำรได้อยูวร้ำนท่ีนำยจ้ำงใา้อยูวโดย            
ไมวเ่ีย ว์ำเชวำ เงหนท่ีนำยจ้ำงจวำยช ำระานี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้ำงมีาน้ำท่ีต้องช ำระ และเงหน ทรัพยก ห่น ารือประโยชนกใดๆ รรรดำท่ีได้
เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน 
- มำตรำ ๔๒ แาวงประมวลรัษฎำกร ามำยถึง เงหนได้พึงประเมหนท่ีได้รัรกำรยกเว้นไมวต้องรวม  ์ำนวณเพื่อเ่ียภำษีเงหนได้ 
 
 
 
 
 



 
ส.ถ./ผ.ถ. ๔/2 

 
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ส าหรับผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  สมาชิกสภาท้องถ่ิน ............................…... 
  ผู้บริหารท้องถ่ิน ....................................... 

 วันท่ี ........... เดือน .................……........... พ.ศ. ................ 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำอง ก์กำรรรหาำร ว่วนต ำรลละแอ  

    านัง่ือฉรัรนี้ใา้ไว้เพื่อยืนยันววำข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำง่ำว/ยศ..........................................................……….…. 
ามำยเลขประจ ำตัวประชำชน.......................................……...….เป็นผู้่มั์รรัรเลือกตั้งเป็น........……........................................ 
 ่ำารัรกำรเลือกต้ัง่มำชหก่ภำท้องถห่นารือผู้รรหาำรท้องถห่น อง ก์กำรรรหาำร ว่วนต ำรลละแอ ในวันท่ี ๒๘ เดือน พฤศจหกำยน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้ไมวได้เ่ียภำษีเงหนได้รุ์์ลธรรมดำ ปี พ.ศ. 2563 เนื่องจำก  
 กรณีไมวได้่มร  ่มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร เพียงอยวำงเดียวไมวเกหน ๑๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณีไมวได้่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร และ/ารือ มีเงหนได้ประเภทอื่นนอกจำก

มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ไมวเกหน ๖๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณี่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร เพียงอยวำงเดียวไมวเกหน ๒๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 กรณี่มร่ มีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร และ/ารือ มีเงหนได้ประเภทอื่นนอกจำก

มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ไมวเกหน ๑๒๐,๐๐๐ รำท ตวอป ี
 มีเงหนได้ท่ีได้รัรกำรยกเว้นไมวต้องรวม  ์ำนวณเพื่อเ่ียภำษีเงหนได้ตำมมำตรำ ๔๒ แาวงประมวลรัษฎำกร  
 

 

    (ลงช่ือ).................................…………............. 
            (..................................................) 

    ผู้่มั์รรัรเลือกตั้ง..........………….................................................... 
 
หมายเหตุ 
- มำตรำ ๔๐ (๑) แาวงประมวลรัษฎำกร ามำยถึง เงหนได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนไมวววำจะเป็นเงหนเดือน ว์ำจ้ำง เรี้ยเล้ียง 
โรนั่ เรี้ยาวัด ร ำเาน็จ ร ำนำญ เงหน ว์ำเชวำร้ำน เงหนท่ี  ์ำนวณได้จำกมูล ว์ำของกำรได้อยูวร้ำนท่ีนำยจ้ำงใา้อยูวโดย            
ไมวเ่ีย ว์ำเชวำ เงหนท่ีนำยจ้ำงจวำยช ำระานี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้ำงมีาน้ำท่ีต้องช ำระ และเงหน ทรัพยก ห่น ารือประโยชนกใดๆ รรรดำท่ีได้
เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน 
- มำตรำ ๔๒ แาวงประมวลรัษฎำกร ามำยถึง เงหนได้พึงประเมหนท่ีได้รัรกำรยกเว้นไมวต้องรวม  ์ำนวณเพื่อเ่ียภำษีเงหนได้ 
 


